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Digt om Februar 

 

Februar vær nu lidt rar, 

dæk den sorte jord så bar 

med lidt spirer kønt og grønt 

liv i jorden det er skønt. 

Byd kun sne og frosten trods 

kom med glade tegn til os  
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Besøg på Sikringsstilling Nord museet i Agerskov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund af ønske fra museet er arrangementet flyttet til:  

søndag den 5, februar kl. 14.00. 

Museets adresse er: Nørregade 17, 6534 Agerskov. 

Museet drives af Sikringsstilling Nords støtteforening og de vil vise rundt  

og fortælle. 

Link til hjemmesiden om sikringsstilling Nord: 

https://www.sikringsstillingnord.dk/  

Midtvejs vil vi servere kaffe, boller og muffins 

Prisen er inklusiv rundvisning 75,- kr. 

Tilmelding til Berit på 21247986 senest den 23. januar. 

Venlig hilsen 

Bredeågruppen 

https://www.sikringsstillingnord.dk/
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Fødselsdagsgildehal d. 27.02.2023 kl.19 i barak W7 

  

Grænsegildet fejrer sin 25 års fødselsdag med gildehal. 

  

Eftergildehalen er med Henrik Vestergaard der vil  

fortælle om sit arbejdsliv som skuespiller og i forsvaret     

hvor han holder kurser og lignende i CAC  

(Conduct After Capture).  

 

Der vil være et fødselsdagstraktement til de   

sædvanlige moderate priser.  

Tilmelding senest. 20.02.2023 til   

Lissi  nellie-nelson@hotmail.com   tlf. 22119617  
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                             Referat 

Gildets Julekøkken blev i år afholdt med forskellige retter, som flere Gildebrødre havde  

lavet hjemme. Der var et masse forskellige retter. 

Mødet blev afholdt i Aktivitetshuset i Padborg. Vi havde fået Fleggaards gamle lejlighed  

på første sal. Og der var personlift derop, og det var fint. Trappen op var ikke egnet for  

Gildebrødre udover første år. 

Der var meget hyggeligt, og god plads. Og så var der dejligt varmt. Vi dækkede op i stuen,  

og anretning blev klaret i køkkenet ved siden af. 

Da vi var 13 tilmeldte havde en betænksom Gild broder hentet en meterhøj 

nisse nede i klublokalerne, der blev bænket for bordenden og fik den fornemme  

titel, Ludvig den Fjortende., Sådan, ikke noget med at udfordre nogen som helst  

forstyrrelse, der var orden i tingene. 

Der var vældig hyggelig (og højlydt) snak bordet rundt aftenen igennem. 

Traditionerne blev overholdt med snaps til silden og så ellers løbende efterskylning  

med medbragt øl, vand og vin. 

Undervejs sang vi vellydende og vist enda flerstemmige julesange. 

Så kom tiden til banko. Det gik egentligt fint, men med mange gange, hvad, hvilket  

nummer, vil du gentage osv. 

Hans Henrik postulerede, at han ikke tidligere havde været nummer-opråber, hvor  

der havde været SÅ mange problemer. Han mente vist selv, at han talte højt og tydeligt.  

Der var måske noget galt med akustikken, men vi kunne ikke lufte ud på grund af kulden. 

Alle medbragte bankopakker blev sådan omtrent og nogenlunde fordelt. Og Hans Henrik  

fik enda ligefrem tak for sin indsats. 

Pludseligt nærmede klokken sig ti, hvor vi skulle være ude. 

Vi ryddede af, ryddede op og sluttede endnu en mindelig Gildeaften med rundkreds  

og mange tanker til dem, der ikke var med denne aften. 

 

Stor tak til gruppen Hønsegården for fin tilrettelæggelse og afvikling. 

 

Stor Gildehilsen, god Jul og Godt Nytår til alle 

Gildbrødre end slægt og venner. 

Ærbødigst Preben  
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LEV julegudstjeneste, med fredslys, i Tønder Kristkirke, 
tirsdag den 6. december 2022. kl 19.00. 

 
Ved ankomst til kirken blev alle deltagere opfordret til at tage et tændt fyrfadslys med zzzzz 

op til alterrundgangen. Alle fyrfadslys var tændt ved fredslysflammen. 

Ved gudstjenestens start blev fredslyset ført ind af undertegnede og præsten og sat i koret, 

Derefter kom LEV´s gospelkor og sang flere sange bl.a. santa Lucia.  

Indgangs- og udgangsbøn blev læst op 2 af gospelkorets medlemmer. 

Præsten, Kirsten Elisabeth Christensen fortalte levende om lysets og julens betydning. 

Efter gudstjenesten var der hyggeligt samvær med kaffe og småkager i Brorsonhus. 

Der var 112 deltagere i gudstjenesten, heraf 3 gildebrødre. 

Vi håber at der kommer mange flere næste år. 

         Hilsen Berit 
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mødekalender 

 

 

 

 

 

                          

På Naturlaug Sønderjylland hjemmeside er de ikke noget  

program  for februar måned  

 

 

 

 

                              

   05.02   Hans Henrik Galle 

   06.02   Bodil Johannsen          75 år  

   28.02   Lise Eskildsen 

I 

Indlæg til Budstikken sendes som vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til  khansenfour@kabelmail.dk  
Tænk ikke på opsætning, kolonner eller margener. Det er meget nemmere for mig at få teksten uden nogen form for 

opsætning. Der findes så mange forskellige tekstprogrammer så jeg oftest får mere arbejde ud af det. Er der billeder el. 

lign. så sæt det til under teksten så jeg selv kan anbringe dem. 

             Redaktøren 

Dato  Arrangement Sted Tidspunkt  
05.02.2023 Sikringsstilling-Nord Nørregade 17, 6534 Agerskov  Kl.  14.00 

 Musset   

27.02.2023 Fødselsdagsgildehal   barak W7 Frøslevlejren Kl. 19.00 
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